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Pojmová mapa obsahu prezentácie o HUPSOVOM šlabikári LIPKA
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Zdokonaľovacie 
obdobie

HUPSOV 
šlabikár LIPKA



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?



Prezentáciu nájdete na stránke http://www.aitec.sk/materialy.



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?



• najstarší šlabikár na našom území 
• 1547

• najstarší slovenský obrazový šlabikár
• Pavol Doležal, 1751

Najstaršie šlabikáre

zdroj: www.dikda.eu



• prvý súčasný šlabikár
• Juraj Brťka, 1949

• šlabikár autorov Nemčík, Nemčíková
• od roku 1990

Ďalšie šlabikáre 



1998

zdroj: archív redakcie

Šlabikár Lipka

prvý šlabikár s názvom Lipka reedícia šlabikára Lipka

2008



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?



�2008 – štát inovoval svoje požiadavky               
na vzdelanie žiakov v podobe Štátneho 
vzdelávacieho programu (ŠVP),

�ŠVP definoval výstupný výkonový štandard,
�prioritou sa stáva čítanie s porozumením,
�na splnenie požiadaviek ŠVP v šlabikári Lipka 

bolo potrebné vykonať viac zmien.

Prečo bolo treba aktualizovať 
šlabikár Lipka?



Aké sú požiadavky na nový šlabikár?

Spĺňať požiadavky ŠVP

Využiť to najlepšie
zo šlabikára                    

p. Nemčíkovej

Ponúknuť nový prístup         
pri nácviku čítania

Požiadavky          
na nový šlabikár



Aké sú požiadavky na nový šlabikár?

Percepčno-motorické zručnosti
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
Analytické zručnosti
Tvorivé zručnosti
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
Informačné zručnosti
Komunikačné zručnosti

Spĺňať požiadavky ŠVP

Percepčno-motorické zručn

Zvládnuť poznávacie              
a rečové kompetencie

Zamerať sa na čítanie  
s porozumením



Aké sú požiadavky na nový šlabikár?

Ponúknuť nový prístup         
pri nácviku čítania

Podporovať prirodzený spôsob osvojovania   
písanej reči a využívať ho aj vo vyučovaní

Vzdelávaním a osvojovaním písanej reči               
v primárnom vzdelávaní nadviazať 
na skúsenosti nadobudnuté pred nástupom 
do školy 

Podporovať čítanie s porozumením čítaním 
zmysluplných a pre žiakov atraktívnych textov 



2013                  

HUPSOV šlabikár LIPKA



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?



• autorský kolektív: 
• Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.
• Mgr. Lívia Muntágová
• Margita Nemčíková

• autorka textov o Hupsovi:
• Mgr. Gabriela Futová

• Ilustrátorky:
• Mgr. Art. Alžbeta Kováčová
• Vendula Hegerová

Kto je autorom
HUPSOVHO šlabikára LIPKA?



Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

� odborníčka na predprimárne
a primárne vzdelávanie,

� odborníčka na didaktiku materinského jazyka,
� autorka schválených učebníc slovenského 

jazyka pre 2. – 4. ročník ZŠ,
� autorka čítaniek pre 3. a 4. ročník,
� autorka mnohých titulov so zameraním          

na primárne vzdelávanie.



Mgr. Lívia Muntágová

� učiteľka,
� školská špeciálna pedagogička,
� pôsobí v centre špeciálnopedagogického 

poradenstva,
� Autorka diela Knižka Maca Bonifáca, ktoré je 

vhodné na prácu s deťmi, u ktorých bola 
diagnostikovaná dyslexia.



Mgr. Gabriela Futová

� autorka detskej literatúry,
� autorka rozhlasových a divadelných hier.

Ocenenia:
Zlatý dukát (Cena čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košíc 
za najčítanejšiu knihu roka 2001) za knihu Naša mama je bosorka!
Hlavná cena knižného salónu medzinárodného festivalu 
Dni karpatského euroregiónu (2002) za knihu Naša mama je bosorka!
Najlepšia kniha jesene 2001 (Bibiana, medzinárodný dom umenia
pre deti, a Slovenská sekcia IBBY) za knihu Hľadám lepšiu mamu
Najlepšia kniha jari 2003 (Bibiana, medzinárodný dom umenia               
pre deti, a Slovenská sekcia IBBY) za knihu Nezblázni sa, mamička
Najlepšia kniha jesene 2005 (Bibiana, medzinárodný dom umenia 
pre deti, a Slovenská sekcia IBBY) za knihu Lepší otec v hrsti ako kamoš
na streche
Cena vydavateľstva Mladé letá za rok 2008 za knihu Dokonalá Klára

esta Košíc



Mgr. Art. Alžbeta Kováčová

� ilustrátorka,
� dizajnérka,
� ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska, 

študentská práca (2005).



Vendula Hegerová

� česká ilustrátorka,
� venuje sa predovšetkým tvorbe pre deti, 
� ilustrovala leporelá, komiksy, animovaný film, 

detské knižky (najčastejšie sú to knižky 
náučné, ktoré podnecujú detskú tvorivosť       
a fantáziu).



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?



• najnovšie poznatky o priebehu osvojovania  
písanej reči dieťaťom predškolského                       
a mladšieho školského veku,

• využitie osvedčených postupov v didaktike 
elementárneho čítania a v nadväznosti aj 
písania v predpisových zošitoch k šlabikáru.

Čo ovplyvnilo koncepciu spracovania 
šlabikára? 



�aplikovanie osvedčenej                
analyticko-syntetickej metódy,

�dôkladné diagnostikovanie vstupnej 
úrovne ovládania písanej reči na začiatku 
školskej dochádzky,

�nadviazanie na ovládanie písanej reči 
podľa individuálnych schopností dieťaťa, 

Aké sú najzásadnejšie princípy 
koncepcie šlabikára? 



�podpora aktívneho používania písanej reči 
pri čítaní (čítanie s porozumením) aj 
písaní (písanie zmysluplných informácií),

�systematické osvojovanie písania   
v tlačenej aj písanej podobe,

�podpora čítania s porozumením čítaním 
moderných, pre deti atraktívnych textov. 

Aké sú najzásadnejšie princípy
koncepcie šlabikára? 



Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA

Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie

Šlabikár, 1. časť

Šlabikár, 2. časť

Pracovný zošit

Súbor predpisových 
zošitov

Multimediálny disk

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

Metodické komentáre

Návrhy príprav 



MMD a maňuška HUPSA sú dodané ako bonus
pre celú triedu k nasledovným titulom:
� Písanie pre 1. ročník ZŠ – súbor prepisových zošitov 1 – 6 

k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA,
� Balík 1A pre prvákov (Písanie 1 – 6 k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA + Zošit C 

+ Číselko),
� Maxibalík 1 Všetko pre prvákov za najvýhodnejšiu cenu 

(7 titulov: Písanie 1 – 6 k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA   
+ Zošit C + Číselko + Matematika 1 pre 1. stupeň ZŠ, 
1. a 2. časť + Zbierka úloh z matematiky 1 + Prírodoveda 1),

� HUPSPOV šlabikár LIPKA – súbor (1. a 2. časť, Pracovný zošit).

Uvedené bonusy platia do konca roka 2014. Potom treba sledovať zľavy a 
akcie na stránke vydavateľstva http://www.aitec.sk/zoznam-produktov.

Ako môžeme získať multimediálny disk (MMD)
a maňušku HUPSA?



• Zelená: prípravné obdobie
• Žltá: nácvičné obdobie
• Modrá: zdokonaľovacie obdobie
• Ružová: samostatné texty na nácvik techniky 

čítania

Ako odlíšime časti šlabikára?



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?



Prípravné obdobie



NOVÉ



� tvoriť vety,
� rozlišovať v texte vety, vo vetách slová a v slovách slabiky            

a hlásky, 
� fonematicky rozlišovať hlásky na začiatku slova, vo vnútri 

slova a na konci slova,
� poznávať písmená,
� písať veľké tlačené písmená,
� čítať jednoduché slabiky zložené zo známych písmen.

Čo je cieľom prípravného obdobia? 

Požiadavky ŠVP



� rozprávať na danú tému, 
� čítať čo najviac tvarov veľkých tlačených písmen,
� čítať a písať tvary veľkých tlačených samohlások                  

A, E, I, O, U a spoluhlások H, P, S, 
� čítať jednoduché slabiky a slová zložené zo známych 

písmen,
� napísať svoje rodné meno, ďalšie slová.

Čo je cieľom prípravného obdobia? 

Ďalšie dôležité ciele podľa autoriek 



BOLO NOVÉ

Čo sme zachovali a čo sme vylepšili           
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?

Prípravné obdobie

•rozprávanie na danú tému
�rozprávanie na danú tému 

a nácvik zdôvodňovania svojho tvrdenia

•motivačne zamerané strany �motivačne i tematicky zamerané strany
�strany s vyznačením špecifických  

didaktických funkcií 

•poznávanie tvarov veľkých tlačených 
písmen A, M, O, S, E, L, I, V, U

�poznávanie tvarov veľkých tlačených 
písmen A, E, I, O, U, H, P, S 

�práca s nápovednými obrázkami

•vyvodenie prvých hlások slova 
pomenovaním predmetov, osôb a zvierat

�vyvodenie prvých hlások slova 
pomenovaním predmetov, osôb, zvierat 

a zvukov zvierat a predmetov

NOVÉ



Prípravné obdobie
BOLO NOVÉ

•čítanie jednoduchých slabík
zložených zo známych písmen

•fonematické rozlišovanie hlásky 
na začiatku slova

�fonematické rozlišovanie hlásky
na začiatku, vo vnútri a na konci slova

Čo sme zachovali a čo sme vylepšili          
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?

�písanie svojho rodného mena

�čítanie slabík a jednoduchých slov, 
ktorými zapíšeme zvuky zvierat,  
zložených zo známych písmen

�systematické grafické rozlíšenie tvaru 
písmena v rôznych predmetoch
�systematické  znázornenie tvaru 
písmena pomocou rôznych predmetov 

�nové typy úloh na porozumenie textu

�úlohy na diagnostikovanie úrovne 
poznatkov o písanej reči každého žiaka

•úlohy na prácu s textom

NOVÉ



PRÍPRAVNÉ 
OBDOBIE

Materiály pre žiaka

Materiály pre učiteľa

šlabikár, 1. časť, 
s. 4 – 31

súbor 
predpisových 

zošitov,
1. zošit 

návrhy príprav
metodické 
komentáre

multimediálny disk, 
časť Prípravné 

obdobie

Ktoré materiály zo série 
používame v prípravnom období? 

NOVÉ



Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie

Šlabikár, 1. časť

Šlabikár, 2. časť

Pracovný zošit

Súbor zošitov

Multimediálny disk

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

Metodické komentáre

Návrhy príprav 

Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 
obdobie

Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA



Štruktúrne prvky materiálov
v prípravnom období

HUPSOV šlabikár 
LIPKA

Multimediálny 
disk

Písanie, 
1. zošit



Ukážka strany
šlabikára
v prípravnom 
období



Úlohy sú farebne odlíšené podľa špecifických funkcií

NOVÉ



Špecifické zameranie úloh na strane

Tematické zameranie úloh na strane

NOVÉ

NOVÉ

Ukážka strany
šlabikára
v prípravnom 
období



Vyznačenie 
didaktického 

zamerania úlohy 

Ukážka strany
šlabikára
v prípravnom 
období

NOVÉ



Ukážka strany
šlabikára
v prípravnom 
období

Funkčný prvok

Ukážka úlohy, ktorá okrem rozvíjania 
fonematického uvedomovania                  
a zrakového vnímania plní i cieľ zábavnej 
úlohy

NOVÉ

NOVÉ



NOVÉ

Cieľ: 
Rozprávanie                 
o využívaní 
hovorenej              
a písanej reči.

Pojmy:
rozprávanie, 
čítanie, písanie.

Vzťahy: 
reč (rozprávanie) –
čítanie, 
reč (rozprávanie) –
písanie.

Zameranie úlohy:
Rozprávanie podľa 
série obrázkov     
so zachovaním 
časovej 
postupnosti.

Projektová strana

Ukážka strany
šlabikára
v prípravnom 
období

Ukážka



NOVÉ

Projektová strana

Ukážka strany
šlabikára
v prípravnom 
období Cieľ: 

Rozprávanie                 
o využívaní hovorenej       
a písanej reči.

Pojmy:
rozprávanie, čítanie, 
písanie.

Vzťahy: 
reč (rozprávanie) –
čítanie, 
reč (rozprávanie) –
písanie.

Zameranie úlohy:
Rozprávanie podľa 
obrázka. 
Reč ako prostriedok 
vyjadrenia myšlienky.



Štruktúrne prvky materiálov
v prípravnom období

HUPSOV šlabikár 
LIPKA

Multimediálny 
disk

Písanie, 
1. zošit



Ukážka strany 1. zošita

Nápovedné obrázky
(prvá časť dvojstrany)

Úloha na rozcvičenie ruky 
pred písaním, príprava

na písanie tvaru alebo prvku 
písmena

Zošit je dvojfarebný

Rozprávanie o obrázkuNOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



Nápovedné obrázky
(druhá časť dvojstrany)

Precvičovanie písania 
prvkov a tvarov písaného 

písma

Bodky vyznačujú začiatok     
a koniec písania, postupne 

ich farba bledne 

Ukážka strany 1. zošita

NOVÉ

NOVÉ



Piktogramy, ktoré sú 
použité v 1. zošite

NOVÉ



Prvky a tvary 
písaného písma, 
ktoré sa nacvičujú 
v Písaní, 1. zošite



Ukážka vnútornej strany obálky 1. zošita



Štruktúrne prvky materiálov
v prípravnom období

HUPSOV šlabikár 
LIPKA

Multimediálny 
disk

Písanie, 
1. zošit



Multimediálny disk (MMD)

Prípravné obdobie:
� animovaná zraková rozcvička,
�didaktické a interaktívne hry,

�rozvoj pozornosti, 
�rozvoj slovnej zásoby, 
�úlohy na tvorbu viet, 
�úlohy na vyvodenie prvej hlásky, dvojice hlások, 
�úlohy na vyvodenie hlásky na konci slova, 
�zábavné úlohy na spoznávanie jednotlivých písmen 

�práca so šlabikárom,
�prezentácia Ako sa narodil HUPS.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



Ukážka zrakovej rozcvičky na MMD

Ukážka



�priradenie hlások k obrázkom je prirodzená 
stratégia osvojovania písanej reči,

�táto stratégia sa od prvých vyučovacích hodín 
intenzívne rozvíja, 

�súbor nápovedných obrázkov sa nachádza       
na začiatku prvej časti šlabikára, v strede 
druhej časti šlabikára a na hornej lište             
1. zošita. 

Prečo sa už v prípravnom období 
používajú všetky nápovedné obrázky? 

NOVÉ



Ukážka nápovedných 
obrázkov



Aké sú didaktické odporúčania na prácu    
s nápovednými obrázkami?

�pomenovať nápovedné obrázky a prvú hlásku týchto 
pomenovaní na každej vyučovacej hodine počas 
prípravného obdobia,
�aktívne využívať nápovedné obrázky, ak žiak 
potrebuje prečítať (napísať) akékoľvek písmeno, ktoré 
nepozná, 
�využívať nápovedné obrázky na podporu čítania              
s porozumením, pracovať s významom slov 
(systematicky rozpracované v MK k 1. zošitu). 



� diagnostikovať aktuálnu úroveň poznatkov o písanej 
reči každého žiaka,

� identifikovať možné prejavy porúch učenia, 
� nadviazať potrebný kontakt so špeciálnym pedagógom.

Aké sú špecifické ciele diagnostikovania
v prípravnom období? 



prvá hláska slova

prvá slabika slova 
(dvojica hlások)

grafická podoba 
písmena

Aký je didaktický postup 
pri vyvodení hlásky a písmena v prípravnom období?

slovoveta



Aký je didaktický postup 
pri vyvodení hlásky a písmena v prípravnom období?

prvá slabika slova 
(dvojica hlások)

prvá hláska slova

grafická podoba 
písmena

slovoveta



Cieľ: 
Rozprávanie 
podľa obrázka. 
Pomenovanie 
predmetov, 
tvorenie viet.

Pojmy:
veta, slovo.

Vzťahy: 
veta – slovo,
súvislosti medzi 
časťami obrázka.

Zameranie 
úlohy:
rozprávanie, 
zrakové 
vnímanie.

Ukážka: 
šlabikár, 1. časť, 
s. 5, úloha 2



Cieľ: 
Rozprávanie 
podľa 
obrázka. 
Pomenovanie 
predmetov, 
tvorenie viet.

Pojmy:
veta, slovo.

Vzťahy: 
veta – slovo,
súvislosti 
medzi časťami 
obrázka.

Zameranie 
úlohy:
rozprávanie, 
zrakové 
vnímanie.

Ukážka:
MMD,
časť Prípravné obdobie, 
Práca so šlabikárom



Ukážka:
zošit 1,
s. 10

Cieľ:
Písanie prípravných 
čiar.
Písanie tvarov a prvkov 
písmen.

Pojmy:
sklonové čiary,
vratný ťah.

Zameranie úlohy:
správne sedenie          
pri písaní,
správne držanie 
ceruzky,
písanie prípravných 
cvikov,
rozprávanie.



Aký je didaktický postup 
pri vyvodení hlásky a písmena v prípravnom období?

veta

prvá slabika slova 
(dvojica hlások)

prvá hláska slova

grafická podoba 
písmena

slovo



Ukážka:
šlabikár , 1. časť, 
s. 20



Ukážka:
šlabikár 1. časť,   
s. 20, úloha 1

Cieľ:  
Cvičenie sluchového 
a zrakového 
rozlišovania. 
Písanie tlačených 
písmen.

Pojmy:
veta, slovo,
prvá hláska slova,
prvé písmeno slova. 

Vzťahy: 
veta – slovo.

Zameranie úlohy:
fonematické 
uvedomovanie,
písanie tlačených 
písmen.

Rozširujúca úloha
NOVÉ



Úloha na diagnostikovanie
počtu tvarov písmen, ktoré 

žiak pozná

Cieľ:
Zistenie osobného 
progresu žiaka 
pri poznávaní písmen. 

Hodnotenie:
Dôležitý je individuálny 
prístup a motivácia. 
Neporovnávame 
výsledky žiakov 
navzájom, ale pokrok 
žiaka voči sebe 
samému.

NOVÉ

Ukážka: 
šlabikár, 1. časť, 
s. 20, úloha 3



Cieľ:  
Cvičenie zrakového 
vnímania. 
Poznávanie písmen.

Pojmy:
slovo,
prvá hláska slova,
prvé písmeno slova. 

Zameranie úlohy:
znázornenie písmen 
E, O,
písanie tvarov 
veľkých tlačených 
písmen E, O.

Ukážka: 
šlabikár, 1. časť, 
s. 13, úloha 5



Ukážka: 
šlabikár, 1. časť, 
s. 17, úloha 5

Cieľ:  
Cvičenie zrakového 
vnímania. 
Poznávanie písmen.

Zameranie úlohy:
zrakové vnímanie –
hľadanie tvaru 
tlačeného písmena 
P (na obrázku                
i v reálnej situácii).

NOVÉ



Cieľ:  
Fixácia grafickej 
podoby písmen
A, E, I, O, U.
Rozprávanie podľa 
obrázka.

Pojmy:
písmeno, slovo, veta.

Zameranie úlohy:
opakovanie grafickej 
podoby známych 
písmen A, E, I, O, U,
rozprávanie podľa 
obrázka,
rozlišovanie vety                   
a slova,
písanie svojho 
mena. 

           

Ukážka:
1. zošit,
s. 17

NOVÉ



Ukážka:
1. zošit,
s. 21

Cieľ:  
Písanie tlačených 
písmen.
Vyhľadanie tvaru 
známych písmen A, E, 
I, O, U v texte.

Zameranie úlohy:
opakovanie grafickej 
podoby známych 
písmen A, E, I, O, U,
lepenie písmen 
podľa diktátu.

NOVÉ



Cieľ:  
Cvičenie sluchového 
rozlišovania. 

Pojmy:
slovo,
prvá hláska slova.

Zameranie úlohy:
fonematické 
uvedomovanie prvej 
hlásky slova.

Ukážka: 
MMD,
interaktívna hra
PEXESO



Cieľ:  
Poznávanie písmen.

Pojmy:
písmeno.

Zameranie úlohy:
grafická podoba 
písmena. 

Ukážka: 
MMD, hra
AKÉ JE TO PÍSMENO



Aký je didaktický postup 
pri vyvodení hlásky a písmena v prípravnom období?

veta

prvá slabika slova 
(dvojica hlások)

prvá hláska slova

grafická podoba 
písmena

slovo



Ukážka: 
šlabikár, 1. časť, 
s. 24, úloha 1

Cieľ:  
Vyvodenie slabiky  
pomocou 
napodobenia zvukov 
zvierat.
Čítanie slabík            
a jednoduchých slov. 

Pojmy:
veta, slovo,
prvá dvojica hlások 
slova (prvá slabika),
prvá dvojica písmen 
slova. 

Zameranie úlohy:
fonematické 
uvedomovanie,
čítanie slabík a 
jednoduchých slov.

NOVÉ



Ukážka: 
šlabikár, 1. časť, s. 30 Cieľ:  

Fonematické 
uvedomovanie prvej 
a poslednej hlásky 
slova. Rébusové 
čítanie.

Pojmy:
slovo, 
prvá dvojica hlások 
slova (prvá slabika),
posledná hláska 
slova. 

Zameranie úlohy:
fonematické 
uvedomovanie prvej 
slabiky slova,
fonematické 
uvedomovanie 
poslednej hlásky 
slova,
priradenie napísanej 
slabiky k obrázku,
čítanie slov.

NOVÉNOVÉ



Ukážka: 
MMD,
Vyvodenie prvej 
dvojice hlások

Cieľ:  
Priradenie prvej 
slabiky slova                 
k obrázku.

Pojmy:
slovo,
prvá dvojica hlások 
slova (prvá slabika),
prvá dvojica písmen 
slova. 

Zameranie úlohy:
fonematické 
uvedomovanie,
čítanie slabík, 
grafická podoba 
písmen.



Ukážka: 
MMD,
Interaktívne hry,
Zvukové pexeso

Cieľ:  
Nájdenie dvojice 
obrázok a zvuk 
(ťažká úroveň).

Pojmy:
slovo,
citoslovce 
vyjadrujúce zvuk.

Zameranie úlohy:
fonematické 
uvedomovanie.

Ukážka



Vizuálna oblasť

Oblasť sluchu

Wernickova oblasť
rozpoznávania reči 

Motorická 
oblasť

Činnosť oblastí mozgu 
pri interaktívnej hre
ZVUKOVÉ PEXESO

Orgán sluchu

Orgán zraku

Výkonný 
orgán písma

(písanie je 
nahradené 

klikaním)

Výkonný orgán 
hovorenej reči

Predpokladané 
centrum 
intelektu



Cieľ:  
Počúvanie 
príbehu.
Rozprávanie podľa 
série obrázkov.

Pojmy:
slovo,
citoslovce 
vyjadrujúce zvuk.

Zameranie úlohy:
rozprávanie podľa 
série obrázkov.



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?





� čítanie písmen slovenskej abecedy v závislosti na poradí, 
ako sú uvedené v platnej učebnici (šlabikári),

� analýza slov a určovanie pozície hlások v slove,
� čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov,
� čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych 

súvislých textov.

Čo je cieľom nácvičného 
(šlabikárového) obdobia? 

Požiadavky ŠVP



� zaradiť do nácvičného obdobia aktivity podporujúce 
prirodzené osvojovanie písanej reči (žiaci budú 
napredovať rýchlejším tempom),

� nacvičiť správnu techniku čítania a písania,
� čítať s porozumením,
� „aktívne“ písať zmysluplné informácie,
� postupne meniť pomer činností zameraných na nácvik 

techniky čítania v prospech činností zameraných         
na aktívne využívanie písanej reči.

Čo je cieľom nácvičného 
(šlabikárového) obdobia? 

Ďalšie dôležité ciele podľa autoriek 



BOLO NOVÉ

Nácvičné obdobie

•pri poznávaní písmen striedanie 
samohlások a spoluhlások 

�pri poznávaní písmen striedanie
samohlások a spoluhlások v novom poradí 

•analyticko-syntetická metóda 

�nadviazanie na ovládanie písanej reči 
z prípravného obdobia

�zaradenie vyvodzovacích obrázkov 
na fonematické uvedomovanie novej 
hlásky na začiatku, vo vnútri 
a na konci slova

NOVÉ

•vyvodenie novej hlásky 
pomocou motivačného obrázka

�vyvodenie novej hlásky 
pomocou nápovedného obrázka

Čo sme zachovali a čo sme vylepšili           
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?

�strany s vyznačením špecifických  
didaktických funkcií 



BOLO NOVÉ

Nácvičné obdobie

•pri každom písmene text na nácvik 
techniky čítania

�nácvik písania tlačených tvarov písmen

•motivačná báseň 

�úlohy na aktívnu prácu s novým písmenom

� pri každom písmene niekoľko
kratších textov na nácvik techniky čítania

�motivačný text o škriatkovi Hupsovi 
určený na počúvanie spojený s úlohami 
na porozumenie textu

�úlohy na prácu s textom 
a porozumenie textu
�úlohy na diagnostikovanie úrovne 
poznatkov o písanej reči každého žiaka

•úlohy na prácu s textom

Čo sme zachovali a čo sme vylepšili           
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?

�literárne texty o Hupsovi určené 
na čítanie ako podpora čítania s porozumením

NOVÉ



Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie

Šlabikár, 1. časť

Šlabikár, 2. časť

Pracovný zošit

Súbor zošitov

Multimediálny disk

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

Metodické komentáre

Návrhy príprav 

Prípravné
obdobie

Zdokonaľovacie 
obdobie

Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA



Materiály pre žiaka

Materiály pre učiteľa

šlabikár, 
1. časť, s. 32 – 80,
2. časť, s. 2 – 63

pracovný zošit,
s. 2 – 51

návrhy príprav
metodické 
komentáre

súbor predpisových 
zošitov, 

zošity 2 – 6

multimediálny 
disk, časť 

Nácvičné obdobie

nápovedné 
tabule

maňuška 
HUPSA

a

šlabikár, pracovný zošit

Ktoré materiály zo série                   používame          
v nácvičnom období? 

NOVÉ



Štruktúrne prvky materiálov
v nácvičnom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
1. a 2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

Písanie, 
zošity 2 – 6 

šl b ká Pracovný zošit



� Texty o škriatkovi HUPSOVI napísala jedna z najúspešnejších 
súčasných spisovateliek pre deti – Gabriela Futová. 

� Estetická a literárna kvalita textov podporí snahu žiakov čítať      
a rozumieť textom. 

� Úvodný text obsahuje aj písmená, ktoré žiaci nepoznajú – text 
má motivačnú funkciu, predpokladáme, že bude postupne 
pribúdať skupina žiakov, ktorí si texty sami so záujmom 
prečítajú. 

� Literárna postava – HUPS má potenciál žiaka v tomto veku 
silne motivovať, aby mal kvalitné výsledky vo vzdelávaní. 

Prečo je väčšina textov v šlabikári o škriatkovi 
HUPSOVI? 



� vyvodiť novú hlásku pomocou nápovedného 
obrázka,

� prezentovať všetky tvary nového písmena
(písmená predstaviť ako „rodinku“ písmen,               
napr. veľké tlačené A, malé tlačené a, veľké písané A, 
malé písané a),

� analyzovať novú hlásku na začiatku,             
vo vnútri a na konci slov pomocou 
vyvodzovacích obrázkov,

Aký je postup pri nácviku čítania a písania
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?



�počúvať literárny text o Hupsovi,
�čítať slabiky, slová a vety,
�čítať krátke texty,
�vypracovať úlohy na porozumenie textu,
�vypracovať zábavné úlohy na precvičenie 

nového písmena,

Aký je postup pri nácviku čítania a písania
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?



�písať tlačené tvary nového písmena,
�písať písané tvary nového písmena,
�písať slová a vety,
�používať písaný a tlačený text.

Aký je postup pri nácviku čítania a písania
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?



Ukážka strany
1. časti 
šlabikára
v nácvičnom 
období



Úlohy sú farebne odlíšené podľa špecifických funkcií

NOVÉ



Zameranie úloh 
na strane

Nápovedný 
obrázok

Tvary nového 
písmena Vyvodzovacie 

obrázky

Ukážka strany
v 1. časti šlabikára
v nácvičnom 
období

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ

nová hláska na začiatku slova

nová hláska vo vnútri slova

nová hláska na konci slova



Literárny text o Hupsovi
určený na počúvanie 
(autorkou textov o Hupsovi je 
spisovateľka Gabriela Futová)

Ilustrácia k textu

Úloha na prácu   
s textom alebo 
ilustráciou

Ukážka strany
v 1. časti šlabikára
v nácvičnom 
období

Ikona označujúca 
text na počúvanie,
texty sú napísané 
hnedou farbou

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



Úloha je 
zameraná 
na techniku 
čítania

Rozširujúca
časť textu 
na čítanie

Nácvik písania 
tlačených 
tvarov 
písmena

Úloha na dotváranie 
tvaru písmena 
dokresľovaním

Ukážka strany
v 1. časti šlabikára
v nácvičnom 
období

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



Ukážka dvojstrany z 1. časti šlabikára 



Ukážka strany
v 2. časti šlabikára
v nácvičnom 
období



Ukážka strany
v 2. časti šlabikára
v nácvičnom 
obdobídobí

Pri hláskach, pri ktorých  
dochádza k spodobovaniu 
na konci slov, vyvodzovacie 
obrázky nie sú.



Ukážka strany
v 2. časti šlabikára
v nácvičnom 
období

V literárnych textoch o Hupsovi 
sú svetlejším odtieňom  

napísané písmená, ktoré sa žiaci 
zatiaľ v tomto šlabikári neučili.

NOVÉ



Ukážka strany
v 2. časti šlabikára
v nácvičnom 
období Ponuka slabík a slov

s novým písmenom

NOVÉ



pripraviť prácu s textompripraviť prácu s textom

Ukážka strany 2. časti šlabikára
v nácvičnom období (str. 40)



Ukážka strany
v 2. časti šlabikára
v nácvičnom 
období (str. 41)

Text o Hupsovi, 
ktorý čítajú žiaci

Zvýraznené slová 
alebo slovné spojenia 

sú vysvetlené                 
v Hupsovom slovníku

(na MMD)

Nácvik písania 
tlačených tvarov 

písmen

NOVÉ

NOVÉ



Žiak vie:
- čítať krátky súvislý text so správnou intonáciou,
- porovnať informáciu s predchádzajúcim textom,
- riešiť úlohy na porozumenie textu,
- tvoriť vety podľa zadania.

HUPSOV 
SLOVNÍK



�v 1. časti šlabikára používame 
„čítacie“ kartičky s písmenami, 
slabikami a jednoduchými vetami,

�v 2. časti šlabikára je v strede učebnice 
vložená príloha s textami na nácvik 
techniky čítania.

Je v šlabikári dostatok textov 
na nácvik techniky čítania?



Ukážka strany
„čítacej“ kartičky



Ukážka strany
„čítacej“ kartičky



Ukážka strán
„čítacej“ kartičky

NOVÉ NOVÉ



Ukážka prílohy 
v 2. časti šlabikára
s textami 
na nácvik techniky 
čítania

NOVÉ





Štruktúrne prvky materiálov
v nácvičnom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
1. a 2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

Písanie, 
zošity 2 – 6 

šl b ká Pracovný zošit



Ako nám pomáha pracovný zošit v nácvičnom 
období?

�je neoddeliteľnou súčasťou súboru titulov 
tvoriacich didaktický materiál k šlabikáru,

�podporuje kompetencie, ktoré súvisia                    
s aktívnym využívaním písanej reči                     
v komunikácii – čítanie s porozumením                
a zaznamenávanie informácií,

�úlohy nadväzujú na obsah nácvičného 
(šlabikárového) obdobia a dopĺňajú 
zdokonaľovacie (čítankové) obdobie.  



� poskytuje žiakom priestor na aktívne využívanie písanej reči           
pri čítaní a písaní,

� sprostredkúva žiakom skúsenosti s používaním písanej reči                
v reálnych komunikačných situáciách,

� zabezpečuje primerané úlohy pre všetkých žiakov                      
v závislosti od ich individuálnych schopností,

� pomáha zatraktívniť učivo vhodným a primeraným výberom 
tém a celkovým spracovaním úloh,

� vytvára priestor na diagnostikovanie,

� podporuje schopnosť žiakov pracovať samostatne.

Aké špecifické úlohy plní pracovný zošit?

e,

ať samostatne.



Zaujímavé texty           
o zvieratách, z ktorých 
sa žiak dozvedá nové 
informácie, rozvíja si 
slovnú zásobu

Rôznorodé a zaujímavé 
úlohy na aktívnu prácu
so slovami a vetami,    
na čítanie s porozumením,
nadväzujú na prácu 
v šlabikári

Ukážka strany
v pracovnom 
zošite

NOVÉ

NOVÉ

Rovnaký prvok ako      
v šlabikári

Precvičovanie 
písania 
všetkých tvarov 
nového 
písmena

Prvok na sebahodnotenie
žiakov je rovnaký ako 
v predpisových zošitoch

NOVÉ

Vzorové riešenia 
úloh z pracovného 
zošita nájdete 
na www.aitec.sk. 



Štruktúrne prvky materiálov
v nácvičnom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
1. a 2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

Písanie, 
zošity 2 – 6 

šl b ká Pracovný zošit



�podporujú čo najefektívnejší postup žiaka           
v procese osvojovania písanej reči,

�ponúkajú podklady na prácu v nácvičnom 
období,

�na vnútorných stranách obálok sú rady               
a informácie nielen pre učiteľov, ale aj                 
pre žiakov.

V čom sú predpisové zošity nové?



NOVÉ

NOVÉ NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Ukážka 
vnútornej 
strany
obálky       
v 2. zošite



NOVÉ

Ukážka riadkov 
v zošitoch súboru
Písanie pre 1. ročník základných škôl 



Piktogramy, ktoré sú 
použité v 3. – 6. zošite

NOVÉ



Začiatok písania je vyznačený 
ružovými bodkami, ktorých 

farba postupne slabne

NOVÉ

Ukážka strany           
v 2. zošite Veľké tvary písmen píšeme 

ceruzkou alebo farbičkou



Ukážka strany 
v 6. zošite

Úloha na aktívnu prácu      
s textom

Úloha na precvičenie 
písania tlačených tvarov 

písmen

NOVÉ

NOVÉ
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Štruktúrne prvky materiálov
v nácvičnom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
1. a 2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

Písanie, 
zošity 2 – 6 

šl b ká Pracovný zošit



Multimediálny disk (MMD)

Nácvičné obdobie:
� vyvodzovacie obrázky,
� pracovné listy,
� didaktické a interaktívne hry,

�rozvoj pozornosti,
�rozvoj slovnej zásoby, 
�vyvodenie hlásky na začiatku slova, 
�utvrdzovanie tvarov písmen,
�opakovanie slov

� postup správneho písania písmen,
� maľovanky,
� prezentácia s riadkami s pomocnou liniatúrou,
� práca so šlabikárom,
� HUPSOV slovník.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



Ukážka úvodnej strany 
nácvičného obdobia



Ukážka



Nápovedné tabule

Návrhy príprav na vyučovanie

Metodické 
komentáre 

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA 

Maňuška HUPSA

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

N

Ďalšie materiály k sérii 
HUPSOV šlabikár LIPKA



�súbor 38 nápovedných tabúľ s rovnakými 
nápovednými obrázkami ako v HUPSOVOM 
šlabikári LIPKA,

�praktické rozmery do bežnej triedy (419 x 330mm),

�na jednej tabuli je veľká postavička HUPSA.

Čo sú to nápovedné tabule?



Ukážky nápovedných tabúľ

NOVÉ



Nápovedné tabule

Návrhy príprav na vyučovanie

Metodické 
komentáre

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA

Maňuška HUPSA

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

N

Ďalšie materiály k sérii 
HUPSOV šlabikár LIPKA



�maňuška na ruku,
�motivuje na prácu,
�umožňuje žiakov silnejšie 

vtiahnuť do deja 
príbehov o HUPSOVI,

�vyrobená v chránenej dielni.

Čo to máš na ruke?

NOVÉ



Pošlite nám Vaše fotografie s HUPSOM 
na adresu redakcia@aitec.sk.

Kde všade bol HUPS?





Nápovedné tabule

Návrhy príprav na vyučovanie

Metodické 
komentáre

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA

Maňuška HUPSA

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

N

Ďalšie materiály k sérii 
HUPSOV šlabikár LIPKA



Podrobne spracované metodické komentáre:     
�k šlabikáru, 
�k písankám, 
�k pracovnému zošitu,
�k multimediálnemu disku.
Ponúkajú: 
�odporúčania autoriek,
�upozornenia na diagnostikovanie,
�možnosti riešenia problémov.

Čo nájdem v metodických komentároch?



Teoretická časť
� špecifiká vyučovania v prvom ročníku, 
� základné pojmy z didaktiky elementárneho čítania a písania,
� základné didaktické postupy,
� špeciálna pedagogika, poruchy učenia.

Štruktúra metodických komentárov

Praktická časť
� pojmová mapa,
� náhľady strán zo šlabikára,
� tematické zameranie strán,
� metodická podpora,
� medzipredmetové vzťahy,
� prierezové témy,
� odporúčaný didaktický postup,
� riešenia úloh, 
� didaktické hry.



Pojmová mapa



Ukážka strany 
v metodických 
komentároch

Náhľady 
všetkých strán 

zo šlabikára

Konkrétne 
zameranie

učiva

Detailný opis
práce               

s jednotlivými 
úlohami

NOVÉ

NOVÉ



Ďalšie materiály k sérii 
HUPSOV šlabikár LIPKA

Nápovedné tabule

Návrhy príprav na vyučovanie

Metodické 
komentáre

k HUPSOVMU 
šlabikáru LIPKA 

Maňuška HUPSA

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

N



Ako mi pomôžu návrhy príprav na vyučovanie?

Môžeme použiť:
� definovanie obsahu, cieľov v súlade s ŠVP,
� návrh výstupného výkonového štandardu,
�návrh na metódy a formy práce na hodine,
�návrh didaktického postupu na hodine,
�návrh didaktických hier na spestrenie práce na hodine.

NOVÉ



Ukážka strany návrhu na prípravu
Návrhy sú spracované 
do dvoch hodinových 

časových úsekov (1 deň)



� Aké boli šlabikáre v minulosti?
� Prečo bolo treba aktualizovať šlabikár LIPKA?
� Kto je autorom nového šlabikára?
� Aká je koncepcia HUPSOVHO šlabikára LIPKA?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v prípravnom období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v nácvičnom (šlabikárovom) období?
� Ako pracujeme so sériou materiálov k HUPSOVMU 

šlabikáru LIPKA v zdokonaľovacom (čítankovom) období?

Na ktoré otázky budeme dnes odpovedať?





� zdokonalenie techniky čítania,
� čítanie s porozumením,
� cvičenie správnej intonácie,
� voľná reprodukcia textu,
� vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom,
� príprava na prechod k tichému čítaniu.

Čo je cieľom zdokonaľovacieho
(čítankového) obdobia? 

Požiadavky ŠVP



� vytvoriť priestor na upevnenie nadobudnutých poznatkov  
a schopností,

� vytvoriť prepojenie s realitou a svetom okolo dieťaťa,
� čítať texty iných autorov, ako boli v nácvičnom období,
� v primeranom pomere venovať pozornosť 

porozumeniu textu a následne technike čítania,
� smerovať čítanie žiakov tak, aby proces čítania bol 

prostriedkom na získavanie, resp. odovzdávanie 
informácie.

Čo je cieľom zdokonaľovacieho
(čítankového) obdobia? 

Ďalšie dôležité ciele podľa autoriek 



BOLO NOVÉ

Zdokonaľovacie obdobie

•úlohy zamerané na rozvoj 
komunikačných kompetencií                    
a porozumenie textu

�použité rôzne typy textov: básne, próza, 
nesúvislý text, náučný text

•výber textov rôznych autorov

NOVÉ

�texty sú zaradené do tematických celkov,
vždy ide o čítanie o niečom alebo niečoho

Čo sme zachovali a čo sme vylepšili           
v HUPSOVOM šlabikári LIPKA?

�texty sú napísané rôznymi typmi
tlačených fontov písma a kaligrafiou
(písaný text)

�výber textov rôznych autorov 
spracovaných ako antológia

� viac úloh zameraných na rozvoj 
komunikačných kompetencií 
a porozumenie textu

•požité typy textov: básne, próza



Prípravné 
obdobie Nácvičné obdobie Zdokonaľovacie 

obdobie

Šlabikár, 1. časť

Šlabikár, 2. časť

Pracovný zošit

Súbor zošitov

Multimediálny disk

Nápovedné tabule

Maňuška HUPSA

Metodické komentáre

Návrhy príprav 

Prípravné
obdobie Nácvičné obdobie

Séria materiálov k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA



Materiály pre žiaka

Materiály pre učiteľa

šlabikár,
2. časť, s. 64 – 84

návrh príprav
metodické 
komentáre

pracovný zošit,
s. 52 – 60

multimediálny 
disk

maňuška 
HUPSA

šlabikár ý ši

Ktoré materiály zo série                   používame          
v zdokonaľovacom období? 

NOVÉ



Štruktúrne prvky materiálov
v zdokonaľovacom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

HUPSOV šlabikár LIPKA Pracovný zošit



TEXT             
V ČÍTANKE

dôraz 
na správnosť dôraz 

na intonáciu

dôraz 
na plynulosť

čítanie

u

vysvetlenie 
pojmov

použitie pojmov     
v iných vetách

práca              
s ilustráciou

úlohy na porozumenie 
textu

zaradenie textu 
do tematických 

okruhov

dôrazdô

Ako pracujeme s textom                     
v čítankovej časti šlabikára? 



Ukážka súvislého textu,
s. 73

Farebné značenie tematických 
celkov, do ktorých sú zaradené 
texty

HUPS vysvetľuje pojmy, ktoré sa 
nachádzajú v texte alebo súvisia 
s textom

Úlohy na porozumenie textu

NOVÉ

NOVÉ



tematické celky

HUPS vysvetľuje pojmy, ktoré sa 
nachádzajú v texte alebo súvisia 
s textom

úlohy na porozumenie textu

Ukážka nesúvislého textu,
s. 69



Ukážka ďalších 
typov textov
v čítankovej časti 
šlabikára,
s. 72



Štruktúne prvky materiálov
v zdokonaľovacom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

HUPSOV šlabikár LIPKA Pracovný zošit



�prvýkrát ponúka úlohy i v zdokonaľovacom 
období nácviku čítania,

�súvislé i nesúvislé texty na čítanie,
�texty a úlohy nesúvisiace s textami                   

v čítankovej časti šlabikára,
�aktívnu prácu s textom,
�úlohy zamerané na porozumenie prečítaného 

textu.

Čo ponúka pracovný zošit                    
v zdokonaľovacom období? 

NOVÉ



Ukážka dvojstrany pracovného zošita

Východiskový text

Tvorivé úlohy na prácu s textom
a porozumenie textu



�prediktabilný text je text s vopred 
pripravenou, predvídateľnou štruktúrou, 

�sleduje presný didaktický zámer rozvíjať                 
u žiakov schopnosť použiť písaný text             
na samostatné vyjadrenie, zachytenie 
myšlienky,

�prácu s prediktabilným textom nemusí 
samostatne zvládnuť každý žiak.

Ako používať prílohu s prediktabilným textom?





Štruktúrne prvky materiálov
v zdokonaľovacom období

HUPSOV šlabikár LIPKA,
2. časť

Multimediálny 
disk (MMD)

HUPSOV šlabikár LIPKA Pracovný zošit



Čo ponúka multimediálny disk               
v zdokonaľovacom období? 

Dopĺňa čítanku najmä o úlohy zamerané:

�na rozvoj slovnej zásoby, 
�rozvoj pozornosti a orientácie v texte, 
�na zdokonaľovanie 

čitateľskej gramotnosti žiaka.

NOVÉ

Ukážka

Ukážka



Ukážka prepojenosti 
učiva 1. a 2. ročníka ZŠ



Toto je nový HUPSOV šlabikár LIPKA.

Učí žiakov nielen čítať a písať, 

ale najmä uvažovať.

HUPSOV šlabikár LIPKA 

je viac ako šlabikár.

NOVÉ


